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clorídrico) para redução do pH 

657 

7.5.1.2.1- Cálculos considerando a alcalinidade 120 mg HCO3
-/L 657 

7.5.1.2.1.1- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 8,4 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
658 

7.5.1.2.1.2- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 8,2 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
658 

7.5.1.2.1.3- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 8,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
659 

7.5.1.2.1.4- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 7,8 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
659 

7.5.1.2.1.5- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 7,6 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
663 

7.5.1.2.2- Cálculos considerando a alcalinidade 80 mg HCO3
-/L 665 

7.5.1.2.2.1- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 8,4 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
666 

7.5.1.2.2.2- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 8,2 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
666 

7.5.1.2.2.3- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 8,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
667 

7.5.1.2.2.4- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 7,8 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
667 

7.5.1.2.2.5- Cálculo do volume de HCl para Redução de pH= 7,6 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
668 

7.5.1.2.2.6- Quadros com todos os volumes referentes ao cálculo da 
quantidade de HCl para redução de pH, em função da faixa de pH e 
da alcalinidade 

668 

7.5.1.3- Utilizar o sulfato ácido de sódio (bissulfato de sódio) 
(NaHSO4) (pureza = 93%) 

670 

7.5.1.3.1- Reduzir o pH com sulfato ácido de sódio (bissulfato de 
sódio) (NaHSO4) (pureza = 93%) 

671 

7.5.1.3.1.1- Cálculos considerando a alcalinidade 120 mg HCO3
-/L 671 

7.5.1.3.1.2- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 7,6 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
671 

7.5.1.3.1.3- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 7,8 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
673 

7.5.1.3.1.4- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
674 

7.5.1.3.1.5- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,2 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
674 
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7.5.1.3.1.6- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,4 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
674 

7.5.1.3.2- Cálculos considerando a alcalinidade 80 mg HCO3
-/L 675 

7.5.1.3.2.1- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 7,6 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
675 

7.5.1.3.2.2- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 7,8 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
676 

7.5.1.3.2.3- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
676 

7.5.1.3.2.4- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,2 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
676 

7.5.1.3.2.5- Cálculo da massa de NaHSO4 para redução de pH = 8,4 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
677 

7.5.1.3.2.6- Quadros com todas as massas referentes ao cálculo da 
quantidade de NaHSO4 (pureza = 93%) para redução de pH, em 
função da faixa de pH e alcalinidade 

677 

7.5.2. Aumentar o pH 678 
7.5.2.1- Utilizar o carbonado de sódio (soda ash, barrilha leve) 
(Na2CO3) (pureza = 99,5%) 

678 

7.5.2.1.1- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH com 
Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
679 

7.5.2.1.1.1- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
679 

7.5.2.1.1.2- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,4 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
681 

7.5.2.1.1.3- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,8 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
682 

7.5.2.1.1.4- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 7,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
682 

7.5.2.1.2- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH com 
Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
683 

7.5.2.1.2.1- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
683 

7.5.2.1.2.2- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,4 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
684 

7.5.2.1.2.3- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 6,8 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
684 

7.5.2.1.2.4- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar o pH = 7,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
685 

7.5.2.1.2.5- Quadros com todas as massas de Na2CO3 a ser 
adicionada para aumento de pH, levando em consideração a 
utilização de um sal de Na2CO3 com pureza de 98% 

685 
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7.5.2.1.2.6- Cálculo da massa de Na2CO3 para aumentar pH levando 
em consideração a pureza de 99,5% do sal Na2CO3 e outros 
exemplos 

686 

7.5.2.1.2.6.1- Aumentar o pH de 6,8 a 7,5 com alcalinidade do meio 
aquoso em 80 e 120 ppm 

686 

7.5.2.1.2.6.2- Aumentar o pH de 7,0 a 7,5 com alcalinidade do meio 
aquoso em 80 e 120 ppm 

688 

7.5.2.1.2.6.3- Aumentar o pH de 7,2 a 7,5 com alcalinidade do meio 
aquoso em 80 e 120 ppm 

690 

7.5.2.1.2.6.4- Quadros com todas as massas referentes ao cálculo 
da quantidade de Na2CO3 (pureza = 99,5%) a ser adicionada para 
aumento do pH, levando em consideração uma determinada faixa de 
pH, alcalinidade 

691 

7.5.2.2- Utilizar o bicarbonado de sódio (NaHCO3) (pureza = 99%) 692 
7.5.2.2.1- Quadro com a massa de NaHCO3 (g/m3) (pureza = 99%) a 
ser adicionada para aumento do pH, levando em consideração uma 
determinada faixa de pH, para volume de 1 m3, resultado da 
alcalinidade expresso em mg CaCO3/L 

692 

7.5.2.3- Utilizar o hidróxido de sódio (soda caústica) (NaOH) 
(pureza = 99,5%) 

693 

7.5.2.3.1- Cálculo da massa de NaOH para ser acrescentado na 
água da piscina para ajustar o pH 

693 

7.5.2.3.1.1- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
693 

7.5.2.3.1.2- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,4 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
695 

7.5.2.3.1.3- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,8 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
696 

7.5.2.3.1.4- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,8 
para 7,5 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
697 

7.5.2.3.1.5- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
698 

7.5.2.3.1.6- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,0 
para 7,5 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
699 

7.5.2.3.1.7- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,2 
para 7,5 - Alcalinidade = 80 mg HCO3

-/L 
700 

7.5.2.3.1.8- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
702 

7.5.2.3.1.9- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,4 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
703 

7.5.2.3.1.10- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,8 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
704 

7.5.2.3.1.11- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 6,8 
para 7,5 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
705 

7.5.2.3.1.12- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,0 
para 7,4 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
706 

 



PISCINA – ÁGUA & TRATAMENTO & QUÍMICA                                                                                                       JORGE MACÊDO 
 

 xxi 

 

 

Conteúdo Página 
7.5.2.3.1.13- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,0 
para 7,5 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
707 

7.5.2.3.1.14- Cálculo da massa de NaOH para aumentar o pH = 7,2 
para 7,5 - Alcalinidade = 120 mg HCO3

-/L 
708 

7.5.2.3.1.15- Quadro com a massa de NaOH (g/m3) (pureza = 
99,5%) a ser adicionada para aumento do pH, levando em 
consideração uma determinada faixa de pH, para volume de 1 m3, 
resultado da alcalinidade expresso em mg CaCO3/L 

709 

7.6- Cálculos para aumentar ou diminuir a alcalinidade 709 
7.6.1- Cálculo da massa de NaHCO3 (pureza = 99%) a ser 
acrescentado na água da piscina para aumentar a alcalinidade 

709 

7.6.1.1- Quadro com a massa (g) de bicarbonato de sódio (NaHCO3) 
(pureza = 99%) para adicionarmos na água em função do volume de 
água da piscina e da quantidade de ppm (mg/L) que deverá ser 
aumentada para alcançar a faixa ideal 

710 

7.6.2- Cálculos para redução da alcalinidade 712 
7.6.2.1 – Cálculo do volume de HCl (35,20%, d = 1,175 g/cm2) 712 
7.6.2.2 – Cálculo da massa de sulfato ácido de sódio (bissulfato 
de sódio) (NaHSO4) (pureza = 93%) para reduzir a alcalinidade 

713 

7.7 Cálculo da massa de cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) (pureza = 
99%) para ajustar a dureza cálcica 

714 

7.7.1- Quadro com a massa (g) de cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) (pureza = 
99%) para adicionar na água, em função do volume de água da piscina e 
da quantidade de ppm (mg/L) que deverá ser aumentada para alcançar a 
faixa ideal 

716 

7.8- Dosagem de derivado clorado para ser adicionada no meio 
aquoso para aumentar o nível de CRL (Cloro Residual Livre) 

717 

7.8.1- Dosagem de Ácido Tricloroisocianúrico (ATCI) (pureza = 
90%) para ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível 
de CRL 

718 

7.8.2- Dosagem de dicloroisocioanurato de sódio (DCIS) para 
ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível de CRL 

718 

7.8.2.1- Dosagem de dicloroisocioanurato de sódio anidro (DCISa) 
(pureza = 60%) para ser adicionada no meio aquoso para aumentar 
o nível de CRL 

718 

7.8.2.2- Dosagem de dicloroisocioanurato de sódio dihidratado 
(DCISh) (pureza = 56%) para ser adicionada no meio aquoso para 
aumentar o nível de CRL 

719 

7.8.3- Dosagem de hipoclorito de cálcio [Ca(ClO)2] (pureza = 
65%) para ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível 
de CRL 

720 

7.8.4- Dosagem de hipoclorito de sódio (NaClO) (pureza = 10%) 
para ser adicionada no meio aquoso para aumentar o nível de 
CRL 

721 
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